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ANEXO UM 

 
 

SAUDAÇÃO AO DIA DA MULHER 

É do conhecimento geral que o Dia Internacional da Mulher se comemora a 8 de março, 
recordemos porquê: diz a história, que no dia 8 de março de 1857 as operárias de uma 
fábrica têxtil de Nova Iorque, nos Estados Unidos, fizeram greve para reivindicar 
melhores condições de trabalho e salários iguais aos dos homens. As mulheres 
chegavam a receber um terço do salário dos homens e executavam o mesmo trabalho. 
Mas a manifestação que tinha como objetivo fechar a fábrica acabou por correr mal. A 
violência contra as grevistas foi de tal ordem, que as mulheres foram trancadas dentro 
da fábrica e esta foi incendiada. Em consequência deste acto atroz, 130 mulheres 
morreram carbonizadas nesse dia. 

Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu que, em homenagem a 
estas mulheres, o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, para 
lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas do sexo feminino. 

Passados 158 anos as mulheres continuam a lutar para garantir os seus direitos, todos 
os dias. O PCP continua a apoiar as mulheres nesta luta e sublinhou que este 8 de 
Março fica marcado pela indignação, o protesto e a luta de vastíssimos sectores de 
mulheres que têm consciência de que não há nem haverá, igualdade num País 
flagelado pela política de direita. 
O PCP destaca que as discriminações salariais, directas ou indirectas, são uma 
realidade indissociável do ataque à contratação colectiva e aos salários, de uma política 
em colisão com os direitos laborais devidos ao conjunto dos trabalhadores e às 
mulheres em particular, defendendo, neste âmbito, uma nova política centrada na 
valorização dos salários e no cumprimento do preceito constitucional para trabalho igual, 
salário igual. 
As estatísticas confirmam que:  
 
– Em 2014 estavam desempregadas 364 500 mulheres (14,3 por cento) e a taxa de 
desemprego das jovens situava-se nos 35,4 por cento. Acrescem as mulheres 
consideradas inactivas (421 200), entre as quais, muitas desistiram da inscrição nos 
centros de emprego, bem como as desempregadas empurradas para os CEI; 
– O trabalho a tempo parcial envolve um grande número de mulheres disponíveis para 
laborar a tempo inteiro, encontrando-se nesta situação mais de 150 mil mulheres; 
– A desvalorização do trabalho da mulher está patente no número crescente destas em 
risco de pobreza, bem como das que têm de recorrer ao duplo emprego. O número 
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ANEXO UM (Continuação) 

 

 
 
de trabalhadoras abrangidas pelo salário mínimo ascende a 16,5 por cento (quase o 
dobro dos homens), e o ganho médio mensal das mulheres é 20 por cento inferior ao 
dos homens; 
 
– A maternidade é pretexto para discriminar. Milhares de jovens sentem-se coagidas a 
não engravidar, a não gozar a licença de maternidade ou a não acompanharem os 
filhos devido a pressões de ordem económica e laboral. 
 
Não podemos esquecer da violência da qual as mulheres são vítimas, deveremos 
trabalhar a consciência colectiva que a violência doméstica é crime e reforçar um 
aperfeiçoamento da legislação, que não tem sido suficiente para combater de forma 
efectiva este inaceitável flagelo, facto ao qual acrescem os impactos da política de 
direita em diversos domínios, inviabilizando uma verdadeira política de prevenção e 
erradicação da violência doméstica. O que se vem a registar é o fomento de uma 
cultura de banalização da violência em geral, do individualismo, de proliferação de 
imagens da mulher como objecto sexual e a tentativa de transformação da prostituição 
em trabalho sexual e das suas vítimas em trabalhadoras do sexo. 
 
A situação das mulheres em Portugal está hoje cada vez mais longe de corresponder às 
aspirações de Abril e ao consagrado na Constituição saída da Revolução. Com sérias 
dificuldades no emprego e na vida, as mulheres vão perdendo a sua independência 
económica, fundamental para a sua emancipação, enquanto, à boleia da crise, se 
procura reintroduzir conceitos e práticas retrógradas relativamente às mulheres e ao 
seu papel na sociedade.  
 
Quinta do Conde, 10 de Abril de 2015 

Os eleitos da CDU na Freguesia da Quinta do Conde 

Dar conhecimento a 

Senhor Primeiro Ministro 

Câmara Municipal de Sesimbra 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Comunicação Social 

 
 



 
 

Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
Concelho de Sesimbra 

 

Avenida da Cova dos Vidros – 2975 – 333 QUINTA DO CONDE 
Telefone: 21 210 83 70 – Fax: 21 210 83 75 
Página na INTERNET www.jf-quintadoconde.pt  

Endereço de Correio Electrónico: assembleia.freguesia@jf-quintadoconde.pt 
 Página 3  

 
 
 

 
 

ANEXO DOIS 
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ANEXO TRÊS 
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ANEXO QUATRO  

 

 
SAUDAÇÃO 

 
Comemorou-se no passado dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher, este dia 

tornou-se um símbolo de luta pela emancipação cívica e social da Mulher, pelo direito 

de voto e por uma democracia sem discriminações, por melhores condições de vida e 

de trabalho. 

Não se pode afirmar que esta é uma luta do passado, pois apesar dos muitos avanços 

verificados as desigualdades persistem. 

Ao longo dos anos as mulheres do mundo ocidental foram conquistando direitos e 

oportunidades. Em Portugal a Revolução do dia 25 de abril de 1974 foi determinante 

neste âmbito, pois permitiu alterar o estatuto da mulher, um maior acesso à educação, 

ao trabalho e à participação da mulher na vida social, política e cívica. 

Há que continuar a dignificar e valorizar o papel da mulher na sociedade, ajudando a 

rever os preconceitos e as limitações que vêm sendo impostas às mulheres.  

No mês de Abril, em que nos debruçamos sobre o verdadeiro significado da palavra 

LIBERDADE e sobre a forma como a praticamos e procuramos diariamente, dizemos 

que liberdade não é certamente violência e por isso dizemos NÃO a todas as formas de 

violência e também à que continua a atingir as mulheres. 

É imprescindível continuar a promover o aprofundamento das políticas de igualdade de 

género, designadamente quanto à conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, o 

acesso ao trabalho e a redução do diferencial salarial. 

Celebrar o Dia Internacional da Mulher é uma forma de manifestarmos as nossas 

profundas preocupações pela injustiça e desigualdade, reivindicando uma política de 

igualdade. 

A violência de género tem que ser encarada como um problema político, um problema 

de direitos humanos, um problema de cidadania, do qual as autarquias não se podem 

alhear. 



 
 

Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
Concelho de Sesimbra 

 

Avenida da Cova dos Vidros – 2975 – 333 QUINTA DO CONDE 
Telefone: 21 210 83 70 – Fax: 21 210 83 75 
Página na INTERNET www.jf-quintadoconde.pt  

Endereço de Correio Electrónico: assembleia.freguesia@jf-quintadoconde.pt 
 Página 6  

 
 
 

 
ANEXO QUATRO (Continuação)  

 
 

 
 
Saudamos todas as mulheres e também todos aqueles que diariamente contribuem 

para aperfeiçoar e consolidar uma sociedade igualitária, onde a dignidade e os plenos 

direitos da Mulher devem ser reconhecidos em todas as matérias. 

Ao Saudar todas as mulheres nesta data os elementos do Partido Socialista afirmam o 

seu empenho em motivar ações que visem aqueles objetivos, em nome de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

 

Quinta do Conde, 10 de Abril de 2015 

 

 

Os elementos da bancada do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Quinta 

do Conde. 
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ANEXO CINCO    

 
 

 

 

Saudação Evocativa dos 41 anos do 25 de Abril de 19 74 
 
 

Caras e caros concidadãos, 

 
Os eleitos da bancada do Partido Socialista honrosamente assinalam o quadragésimo 

primeiro aniversário da “Revolução dos Cravos” que se comemorará no dia 25 de Abril. 

  
O 25 de Abril de 1974 deve ser saudado como um evento histórico de características 

únicas em todo o mundo e como o mais importante da história portuguesa 

contemporânea. 

 
O dia em que os ‘Capitães de Abril’ abriram a porta à liberdade de expressão antes 

negada aos portugueses. ‘ 

 
Por isso, o Partido Socialista, também aqui, nesta Assembleia eleita por todos os Quinta 

Condenses, se expressa livremente e proclama que o 25 de Abril é de todos e que não 

nos deixaremos silenciar por ninguém. 

 
O Partido Socialista da Quinta do Conde orgulha-se, por isso, do seu trabalho em prol 

das populações, na Freguesia da Quinta do Conde e Município de Sesimbra. 

 
Viva o 25 de Abril 
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ANEXO SEIS 

 
 

MOÇÃO 

 

Os números de habitantes e área definem geralmente as caraterísticas de um lugar e 
são as principais coordenadas das sucessivas leis das finanças locais (seja a atual - 
73/2013, de 3 de Setembro - ou as anteriores), para a desejável equidade da 
distribuição das verbas do Orçamento do Estado através do Fundo de Financiamento 
das Freguesias (Mapa XX). 

O acelerado crescimento demográfico que se observa na Freguesia da Quinta do 
Conde não constitui surpresa para os que a acompanham, dado que ele estava previsto 
desde os primeiros estudos urbanísticos realizados ainda na década de setenta do 
século passado. O número atual de habitantes da Quinta do Conde representa cerca de 
metade do número máximo expetável para a Freguesia. 

Com cerca de trinta mil habitantes, dos quais mais de vinte e um mil estão inscritos no 
recenseamento eleitoral, a Freguesia da Quinta do Conde tem inscrito no Mapa XX do 
Orçamento do Estado para 2015 a quantia de cento e um mil duzentos e quarenta euros 
(101240,00€).    

Este é um problema que o tempo não resolve. Pelo contrário, a injustiça aumenta de dia 
para dia. A solução mais justa apontaria para uma verificação técnica que quantificasse 
o valor real atual da verba a que a Freguesia teria direito, com vista à sua reposição, 
adicionada dos valores de que foi espoliada nos últimos anos.  

Cientes porém da complexidade do problema e da importância de uma solução fruto de 
diálogo, os membros da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde reunidos em 
sessão ordinária dia 10 de Abril de 2015, deliberam solicitar uma audiência ao senhor 
Secretário de Estado da Administração Local para debater o assunto, devendo 
participar nessa audiência os senhores presidentes da Junta e Assembleia de 
Freguesia, bem como um representante de cada uma das forças políticas 
representadas na Assembleia de Freguesia (PCP, PS, PSD, CDS/PP, Movimento 
Sesimbra Unida e Bloco de Esquerda). 

Os eleitos da CDU, do Partido Socialista, do PSD, do CDS/PP, do Movimento Sesimbra 
Unida e do Bloco de Esquerda 

 

Quinta do Conde, 10 de Abril de 2015 
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ANEXO SETE 

 

 
 

MOÇÃO 
Encerramento do Atendimento semanal da Segurança So cial 

 

A Assembleia de freguesia da Quinta do Conde lamenta a decisão do Instituo de 
Segurança Social, IP de encerrar o serviço de atendimento semanal na Freguesia da 
Quinta do Conde., este serviço estava assegurado por duas técnicas ás quintas feiras 
no período da manhã, mediante marcação prévia. 

Sendo que a situação vigente já não respondia á maioria das solicitações colocadas 
pela população (que até há alguns anos dispunha de uma assistente social a tempo 
inteiro) esta nova alteração é incomportável. 

O encerramento do atendimento semanal deixa desde já sem apoio de proximidade os 
Quinta Condensses mais vulneráveis, quando crescem situações de emergência social, 
deixando mais desprotegida a nossa freguesia, já que a maioria das pessoas que 
recorria a este apoio não tem como se deslocar a Sesimbra ou mesmo a Setúbal, nem 
as sedes de Concelho ou Distrito tem capacidade para atender a população.  

A Assembleia de Freguesia vem refutar a decisão, inserida na estratégia do Governo 
PSD / CDS – PP de ataque às funções sociais do estado e de desresponsabilização da 
garantia da universalidade do acesso a direitos sociais constitucionalmente 
consagrados. 

 

 
Quinta do Conde, 10 de Abril de 2015 
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ANEXO OITO 
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 

Fundo Financiamento Freguesias 
 
 
A Freguesia da Quinta do Conde, foi a que registou o maior crescimento populacional 
nas últimas décadas, mas esta explosão demográfica não foi espelhada no orçamento 
da Freguesia, sendo esta uma das mais penalizadas nas verbas transferidas através do 
orçamento de estado – Fundo Financiamento das Freguesias. Esta é uma situação 
injusta que urge corrigir através uma intervenção da tutela tal como solicitado na Moção. 
 
A CDU votou favoravelmente esta moção por considerar ser necessário e urgente 
corrigir esta injustiça e repor as verbas que a Freguesia da Quinta do Conde tem direito. 
 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
 
Quinta do Conde, 10 de Abril de 2015 
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ANEXO NOVE 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 

Os  eleitos pela CDU votaram favoravelmente a moção apresentada por considerar 
vergonhoso e inadmissível o encerramento por parte do ISS, do atendimento semanal 
na Freguesia da Quinta do Conde. Para os eleitos da CDU, esta decisão não deve 
apenas ser revogada, pois há muito que consideramos a criação de um centro da 
segurança social na Quinta do Conde como uma valência essencial e necessária nesta 
que é a freguesia mais populosa do concelho e que a solução até agora colocada em 
prática, duas técnicas a trabalhar nas instalações da Junta de Freguesia, apenas 
representou um frágil remendo com caducidade à vista. 

Assim, entendem os eleitos pela CDU que este encerramento é o resultado das 
políticas de destruição de serviços públicos e o desmantelamento e esvaziamento da 
segurança Social no distrito de Setúbal e em todo o País por parte do Governo 
PSD/CDS, onde se registam dezenas de fechos de centros de segurança social e 
despedimentos de trabalhadores com o nome pomposo de requalificação.  

Por debaixo da capa da redução do défice público o Governo procura justificar as 
políticas de privatização de serviços públicos essenciais às populações. Há muito que 
está claro que as mexidas em curso na Administração Pública não têm nada de 
conjuntural, pelo contrário estão concebidas para ter um alcance profundíssimo que 
afeta toda a estrutura da organização do Estado e da sociedade, nas condições 
concretas da prestação e da organização do trabalho no sector, com consequências 
desastrosas para o País e para os portugueses com vista a transferir para o poder 
privado as dezenas de milhar de milhões de euros que o exercício da prestação dos 
direitos sociais movimenta.  

Os processos de privatização e liberalização dos serviços públicos ou bens essenciais, 
como a saúde, a educação, a segurança social, as energias, a água, as 
telecomunicações e os transportes, confirmam que, ao contrário de uma tese tão do 
agrado dos defensores da política de direita, de que os privados fazem melhor e com 
custos menores para o Estado, tese que a vida tem-se encarregado de desmentir, o que 
verificamos é que com a generalidade das unidades privatizadas, temos um serviço 
mais caro para o utente e um serviço de pior qualidade, com uma gestão focalizada na 
eficiência financeira, ou seja o lucro máximo. 

Os eleitos pela CDU na Assembleia de Freguesia 

 

Quinta do Conde 10 de Abril de 2015   
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ANEXO DEZ 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
 
O documento de prestação de contas da Freguesia correspondente ao ano de 2014 foi 
atempadamente apresentado, está tecnicamente conforme e dele relevamos o rigor na 
aplicação das verbas (que são dinheiros públicos). Do ponto de vista político 
corresponde às melhores expetativas, face às contrariedades observadas, algumas das 
quais aqui apontadas. 
 
Consideramos que as opções da Junta de Freguesia descritas nos documentos e 
observadas na nossa terra traduzem-se em benefícios para a nossa comunidade e 
refletem a disponibilidade da autarquia para o trabalho coletivo. 
 
Em consequência desta análise a CDU votou favoravelmente a prestação de contas do 
ano de 2014. 
 
Quinta do Conde, 10 de Abril de 2015 
 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia 
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ANEXO ONZE  
 

DECLARAÇÃO POLÍTICA 

SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E AO 1º MAIO 

A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência 
do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime 
fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma 
transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade 
portuguesa. Após 48 anos de ditadura, o povo português tomou o seu destino em mãos, 
e com o apoio dos militares de Abril, criou as condições para que hoje, passados 41 
anos, e apesar dos vários retrocessos que se acentuaram nos últimos anos, tenhamos 
hoje um País diferente daquele que existiu até 1974.  
 
O 41º Aniversário da Revolução de Abril assinala-se num momento em que os 
trabalhadores e o povo português se confrontam com uma profunda regressão nos seus 
direitos sociais, económicos e culturais, em consequência de uma inaceitável 
intervenção externa – da troika estrangeira acordada e apoiada pela troika nacional, PS, 
PSD e CDS. 
A grave situação que Portugal vive atualmente é consequência das políticas de direita 
levadas a cabo ao longo dos últimos 38 anos, por sucessivos governos do PS, PSD e 
CDS, que foram sistematicamente destruindo e combatendo as transformações e 
conquistas progressistas da Revolução de Abril, promovendo a reconstituição do poder 
dos grandes monopólios e a submissão do País a uma União Europeia que cada vez 
mais se assume publicamente como uma arma ao serviço dos grandes interesses 
económicos e financeiros. 
 
Os portugueses questionam, e com razão, é porque perante condições tão favoráveis 
com a queda do preço do petróleo, a desvalorização do euro, e das taxas de juro, a 
economia portuguesa continua a apresentar níveis de crescimento tão baixos. Mas 
enquanto o crescimento, infelizmente, continua pela pelas ruas da amargura e muito 
abaixo das necessidades e possibilidades o que se confirma é que a dívida continua a 
subir, só em Janeiro subiu mais 6.600 milhões face a Dezembro. 
É a propaganda dos cofres cheios de ilusões, mas com uma dívida colossal, que em 
breve ficarão vazios, para pagar os mais de 8 mil milhões de euros por ano, dinheiro 
este que é fundamental para garantir salários, pensões, apoios sociais, serviços  
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ANEXO ONZE (Continuação) 
 
públicos, para investir no desenvolvimento do aparelho produtivo, aproveitar recursos 
do País, aumentar a produção nacional, criar emprego e resolver os problemas de 
fundo e garantir uma real prosperidade e não a prosperidade fictícia para português ver 
em vésperas de eleições. São os ataques às funções sociais do Estado, quer na saúde, 
educação e segurança social. 
Hoje, já são mais de dois milhões e setecentos mil os portugueses a viver abaixo do 
limiar da pobreza – só nos últimos três anos aumentaram à volta de 629 mil – ao 
mesmo tempo que se esvazia o papel da Segurança Social pública nas respostas às 
situações de adversidade na doença, na velhice, na infância, no desemprego, (que 
aumentou em Fevereiro) e na pobreza extrema.  
São as trapalhadas envolvendo o primeiro-ministro e as suas justificações com as suas 
obrigações para com a segurança social, é a famosa e triste lista de contribuintes VIP a 
dizer que à portugueses de primeira e de segunda, é o aumento brutal do IMI com a 
eliminação da cláusula de salvaguarda, são os negócios ruinosos com as PPP, etc. 
 
É fundamental a participação do povo e as suas organizações democráticas na luta de 
massas, as quais apelamos que participem nas manifestações do 25 de Abril e do 1º de 
Maio, que são um momento de afirmar nas ruas do nosso País a recusa pelo caminho 
em que os partidos da troika, e particularmente este governo estão a conduzir o país, 
num processo contrário aos interesses da maioria dos portugueses. 
São também um tempo e um momento para a convergência e unidade dos patriotas, 
dos trabalhadores e do povo em geral, em defesa da Constituição da República, de 
exigência de rutura com a política de direita e de afirmação de uma política alternativa, 
patriótica e de esquerda.  
É tempo de retomar e cumprir Abril, um País mais fraterno e solidário, mais justo, mais 
desenvolvido e mais soberano. 
Viva o 25 de Abril, Viva o 1º de Maio, Viva Portugal 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
 
 
Quinta do Conde, 10 de Abril de 2015 
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ANEXO DOZE  
 

SAUDAÇÃO  
 
A CDU saúda a iniciativa das associações de pais e das autarquias de promover nova 
petição pela construção da Escola Secundária, sendo este equipamento destinado aos 
alunos da Quinta do Conde e de Azeitão, cuja população essencialmente jovem já 
ultrapassa os cinquenta mil habitantes, sendo que a ausência deste equipamento 
acrescenta despesas incomportáveis às famílias e às autarquias. Salientamos ainda o 
debate realizado na Escola Básica Integrada no dia 20 de Fevereiro, e que contou com 
a presença de vários autarcas da CDU, e do deputado do PCP Miguel Tiago, que 
afirmou, e garantiu, que o PCP honrará os seus compromissos, seja na Assembleia da 
República ou nas autarquias, estando ao lado da população nesta justa luta pela 
construção da Escola Secundária. 
 
Saudamos também a Comissão de Utentes da Saúde e população da Quinta do Conde 
pela sua participação na vigília realizada a 5 de Março em frente ao Hospital de Setúbal 
em defesa do Serviço Nacional de Saúde, e do Centro Hospitalar de Setúbal, exigindo a 
revogação da Portaria 82/2014, o reforço dos meios técnicos, financeiros e humanos do 
CHS, entre outras reivindicações. 
 
A CDU manifesta a sua preocupação face à informação transmitida à Comissão de 
Utentes da Saúde da Quinta do Conde pelo Coordenador do Agrupamento de Centros 
de Saúde da Arrábida, o qual afirmou, que a opção de ampliação do novo Centro de 
Saúde foi abandonada, regressando todo este processo ao início de 2013, ou seja, 
aguardam novos estudos para uma possível reabilitação das instalações da Cova dos 
Vidros. 
 
Para a CDU, estes hipotéticos estudos, servem apenas como desculpa para que tudo 
continue na mesma, e por essa razão, apoiamos, e estamos ao lado dos Quinta-
condenses na justa luta em defesa do Serviço Nacional de Saúde, e da  urgente 
resolução relativa à ampliação, remodelação, ou construção, do Centro de Saúde.   
 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde   
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ANEXO TREZE  
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ANEXO TREZE (Continuação) 
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ANEXO CATORZE    
 

 


